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Benny Andersson (S) oppositionsledare i Tjörns kommun

Maud Hultberg (S) andre vice ordförande i Barn och Utbildningsnämnden

SKL har blivit SKR

”Allt börjar med skolan”

Jag var på SKR kongress 27-28 november,
SKR det nya namnet för Sveriges Kommuner
och Regioner istället för det tidigare SKL där
sista bokstaven stod för landsting som nu inte
finns kvar längre.

Citatet är från lärarförbundets övergripande syn på kommunernas ansvar
för vår framtid.

Mina reflektioner från kongressen är att
demokratin består, än. Det är inte självklart,
vi är utsatta för ett kraftfullt hot, jag
återkommer till det längre ner.

Detta skapas genom att göra skolorna på Tjörn attraktiva för lärare och
pedagoger. Det gör vi genom att stärka skolans personal och ge
förutsättningar för ett gott arbete. Därför tycker vi socialdemokrater, att
det är ett framsteg att vi i Barn och utbildningsnämnden i
novembermötet enats om att Bleket är värd att restaurera. Det blir
den billigaste investeringen. Bara ca hälften av vad en helt ny skola
på annan plats skulle kosta.

SKR har kongress vart fjärde år, det är 451
ombud från hela Sverige … läs mer

Skolan är en viktig faktor då barnfamiljer vill flytta till Tjörn. Det är också
en viktig faktor för att ön ska leva året runt.

God och ekonomisk hushållning likaså en modern och god pedagogik
både i utbyggnad och daglig drift var ett av målen i den tidigare
skolutredningen. Detta går nu att förverkliga.

Anette Johannessen (S) andre vice ordförande i
Socialnämnden

Heltid är en av de viktigaste
jämställdhetsreformerna!

Vi socialdemokrater har inte ändrat oss i skolfrågan. Vi vill behålla två
högstadieskolor och vid dessa bygga kulturscener som vi prioriterar före
ett koncentrat av mötesplats över generationer, ett s.k. kulturhus. Kulturen
ska vara lättillgänglig för alla barn och elever.
(S) gruppen i Barn och Utbildningsnämnden

Sedan 2016 arbetar kommuner och regioner
för heltid som norm. Projektet kallas
heltidsresan.
Arbetet inleddes utifrån avtalet som då
träffades mellan kommunal och Sveriges
Kommuner och Landsting SKL (idag SKR). I
avtalet står att arbetsgivarna ska ha en
handlingsplan som ska stämmas av årligen
fram till 31 maj 2021. … läs mer

Emma Lennholm (S) ersättare i Barn och Utbildningsnämnden

Skolskjutsar i egen regi
Fördelar med skolskjuts i egen regi. Jag minns själv när jag som barn varje
morgon åkte ”Hildur-bussen” till skolan. Ofta var det Håkan som körde.
Vi barn kände varandra och vi kände Håkan. … läs mer
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Kom med
du också!
Siv Ogeman (S) ledamot i styrelsen för
Socialdemokraterna på Tjörn

Emma Lennholm (S) ersättare i Barn och
Utbildningsnämnden

Nedläggningen av Sjöfartsgymnasiet

Tjörn – Bohusläns cykelvänligaste
kommun!

Rederinäringen i Sverige expanderar stort
nu vilket är glädjande. Däremot blir det
problem att anställa personal, eftersom var
6:e anställd är över 58 år, och det behöver
göras ca. 800 anställningar under de
närmaste 5 åren.
Det kommer att bli svårt att hitta personal
med rätt kompetens. Dessutom minskar
antalet sökande till sjöfartsskolorna. …

läs mer

Tankar från

Räfsan

Benny Andersson (S)
Oppositionsledare

”Tack för allt, Benny”.

Vi socialdemokrater vill fullfölja visionen om
att hela Tjörn ska leva och att det ska vara lätt
att ta sig fram på cykel eller för fot.
Fullmäktige har ställt sig bakom en Klimat- och
energiplan, K2020 och Västra
Götalandsregionens mål om att öka andelen
kollektiva resor kraftigt till år 2025. I dag är
andelen 12% för Tjörn. Vi tror att med rätt
satsningar kan denna siffra öka. … läs mer

Vill du bli medlem kan du göra
på olika sätt >>>.
Kom till ett möte eller till
Humlan en måndag kväll så
fixar vi det där.
Du kan se på vår hemsida
www.saptjorn.se under
kommande händelser när vi
träffas, du kan också anmäla dig
direkt via denna länk >>>
Tjörn Kuriren
Utges av Socialdemokraterna på
Tjörn (Tjörns arbetarekommun)
Ansvarig utgivare:
Benny Halldin
Kontakt:
saptjorn@gmail.com

hjärteområden raseras, skolan.
Den plats som ska vara en trygg
och ge lust till alla barn inför
framtiden. Att alla barn ska
kunna utvecklas utifrån sina
möjligheter men framförallt sina
behov. När klasser slås ihop med
ekonomiska motiv som enda
kriterie, då blöder mitt hjärta.
Man skapar otroliga
svårigheter för framtiden för de
som inte får sina behov
tillgodosedda.
Förtvivlade föräldrar skriver till
mig, jag känner deras ångest i
märgen, känner maktlöshet.
Skolan ska vara likvärdig, var du
än bor på Tjörn.

Jag känner tvärtom stor kärlek
till mitt arbeta som lärare.

Debatten i media har präglats
mycket det senaste året av den
kupp som de borgerliga
partierna iscensatte förra året vid
Nya kommer att ta över och valet av vem som ska
göra vad de kan för att nå mål företräda oppositionen.
om ett rättvist hållbart Tjörn I debatten har det ibland getts
där allas människovärde är i vinklar om att jag skulle vara
kränkt för att jag som person
centrum, ung som äldre.
Min vädjan till er är, hjälp dom. blev bortröstad mot en
Ge ert stöd, visa det lika varmt Sverigedemokrat.
som jag fått värme från många
Jag vill i min sista Räfsa vara
av er. Jag är dock orolig över
tydlig med att jag som person
hur demokratin på Tjörn
inte på något sätt känner saknad
utvecklas, jag ser och lider när
av rollen som oppositionsråd.
jag tar del av när ett av mina

Jag är fortsatt besjälad över att
förändra och trygga Tjörn, vill du
prata när vi ses, tveka inte, jag
pratar gärna med dig om ett ljust
Tjörn som lever Året runt.

När jag skriver det här sitter jag
på tåget till mitt sista större
förtroendeuppdrag,
SKL kongress i Linköping.
På tåg får man tid att
reflektera, vilket underbart sätt
att resa.
Jag ser samhällen rusa förbi
utanför fönstret och börjar
reflektera över min resa som
förtroendevald på Tjörn.
Det har varit en fantastisk resa.
Otroligt många nya vänner och
människor man mött i
uppdragen.
Det är en fantastisk känsla att
vara just förtroendevald. Vald
för att försöka ge en röst åt de
som har svårt att göra sin röst
hörd. Jag har gjort så gott jag
kunnat, önskar att jag kunnat
göra mycket mer, nå fler mål för
ett jämlikare Tjörn. Ett Tjörn
som ska Leva året Runt.

Men, jag är otroligt besviken på
de sätt man kränkt demokratin i
Tjörns kommun. Det har skapat
stora sår i det politiska klimatet
mellan blocken. Det var en stor
otjänst man utsatte kommunen
för.
Det finns enligt mig inga vinnare
i denna fars, bara förlorare...
Jag förstår om människor känner
minskat förtroende för politiker.
Jag själv föraktar hur
utvecklingen är under
nuvarande styre.

Jag kommer att vara kvar i
kommunfullmäktige som enda
uppdrag och lämnar nu min roll
som ledare för oppositionen på
Tjörn.
Tack för allt, Benny.
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